Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
36. schůze
číslo UR21_1203
ze dne 12.10.2021
Nebytová jednotka číslo 764/102 v domě č. p. 764, k. ú. Nové Město,
Jungmannovo náměstí 4 (28. října 8)
Rada městské části

1. bere na vědomí
žádost společnosti GLOBE VISION, s.r.o., IČ: 27125840 o uzavření dohody o splátkách
na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky číslo
764/102 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 764, k. ú. Nové Město, Jungmannnovo náměstí
4 (28. října 8), Praha 1, a to na více než 18 splátek
2. doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha 1 projednat žádost o uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti
na více jak 18 měsíčních splátek na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky číslo
764/102 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 764, k. ú. Nové Město, Jungmannnovo
náměstí 4 (28. října 8), Praha 1, nájemce: GLOBE VISION, s.r.o., IČ: 27125840, a to
formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti pod ztrátou výhody splátek.
Notářský zápis bude akceptovat aktuální výši pohledávky k datu podpisu notářského zápisu.
3. ukládá
předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání a rozhodnutí materiál dle bodu 2) tohoto
usnesení
3.1

Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček,
člen RMČ P1

Termín: 09.11.2021

4. schvaluje
záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného:
č. p. 764, k. ú. Nové Město, Jungmannnovo náměstí 4 (28. října 8), Praha 1
nebytová jednotka číslo 764/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca
51,6
m2, nájemce: GLOBE VISION, s.r.o., IČ: 27125840, účel nájmu: prodejna luxusní značkové
obuvi, kabelek, tašek, značkové kosmetiky, módních oděvů a designových doplňků pro
domácnost v návaznosti na prodávané módní značky, a to o 50 % na období 12 měsíců,
stávající nájemné ve výši 90.398 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.05.2024,
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců, a to
pouze za podmínky uzavření splátkového kalendáře formou notářského zápisu
5. ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 dle bodu 4) tohoto usnesení
5.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 15.12.2021

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

Helena Martínková, Katastr Nové Město (část)
MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
BJ2021/1806
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